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Zijne Hoge Excellentie José Manuel Barroso, 
 
 
  

Hierbij verzoekt IFUD of Human Rights,(Joannes Petrus van den Wittenboer,(chairman) Zijne 
Hoge Excellentie José Manuel Barroso ,voorzitter van de europese commissie;

daadwerkelijk optreden te bewegen.De Europese Unie is niet alleen verantwoordelijk voor 
het verspreiden van informatie over mensenrechten.De Europese Unie moet garantie stellen 
dat de Verdragen daadwerkelijk de resultaten bereikt die de Uniewaarden beogen.Anders 
hebben bindende Verdragen geen betekenis.Wat rest is dan louter alleen een economisch 
handelsblok.Aldus samengevat:met deze brief beoogt IFUD of Human Rights,dat wordt 
getoond hoe de EU de waarden  van de mensenrechten en anti-racisme vertaalt in 
praktijkgericht beleid in samenspraak met het Europees Parlement.Er heeft zich ondertussen 
een toestand gevormd die zich tot een permanente situatie heeft ontwikkeld,wat zich een 
geheel eigen leven is gaan leiden in de Europese Unie door elkaar kost wat kost,de hand 
boven het hoofd te houden,zoals de omstandigheden van het concrete geval met  Lidstaat 
Nederland.Zo dacht lidstaat Nederland over het onderwerp van de mensenrechten,zo zou het 
moeten zijn: Mensenrechten waren rechten die wereldwijd  zouden gelden voor alle mensen 
overal en altijd.Deze rechten vormden de grondslag voor een democratie.De Verenigde 
Naties,de Europese Unie en de Raad van Europa zouden opkomen voor de 
mensenrechten.Ook Nederland had een eigen mensenrechtenbeleid.

Iedere lidstaat van de EU moet voldoen aan de voorwaarden in artikel 49 van het EU-
Verdrag en moet de beginselen van artikel 6 lid1,van het Verdrag in acht nemen.In dit  
verband heeft de Europese Raad van Kopenhagen in 1993 bepaalde criteria ontwikkeld. 



NEDERLAND
Het Internationaal Strafhof en het Anne Frank Huis  zijn gevestigd in Nederland.Van de 
overheid mag bovenal een voorbeeldfunctie worden verwacht.Het door de Staat der 
Nederlanden bewust tolereren van  de rechten activist  die sinds 2003 -om het protest over 
onvrede met het systeem van de overheid meer kracht bijzetten- op zijn website en via e-mail 
symbolen gebruikt (SS-tekens en Hakenkruizen) die op grond van algemene bekendheid als 
beledigend over een bepaalde groep mensen worden ervaren (bij het grote publiek).Het is 
strafbaar en het is moreel verwerpelijk,bedreigt de stabiliteit van de samenleving -rechtsstaat 
en democratie- en is in strijd met de Grondwet.De omstandigheden waaronder de symbolen in 
het openbaar ten tonele worden gevoerd is in strijd met… Nederland handelt in strijd met 
de Grondwet,democratie en rechtsstaat, (de misdragingen zijn langdurig en structureel). 
Nederland voldoet niet aan de in 1993 Kopenhagen overeengekomen criteria.In het Verdrag 
van de Europese Unie wordt verder uitgeweid over de kenmerken die elke EU lidstaat dient te 
bezitten zoals o.a. non-discriminatie en respecteren van de mensenrechten.Nederland (zou) 
thans geen lid meer kunnen zijn van de Europese Unie.De EU kan niet toestaan dat één 
lidstaat -hoe groot of economische belangrijk die ook moge zijn- uit eigenbelang de 
uniewaarden dwarsboomd. (UNIEWAARDEN VEU en VWEU, primaire recht)
 
HET PRIMAIRE RECHT 
Het primaire recht,ook wel primaire rechtsbron of oorsprongsrecht genoemd,is voor de 
Europese Unie (EU) de hoogste van recht in de Europese juridische rangorde,wat betekent dat 
het voorrang heeft op elke andere rechtsbron. 

 
HET SECUNDAIRE RECHT 
Het secundaire recht zijn  de verordeningen,richtlijnen,besluiten,aanbevelingen,adviezen. 

 
EUROPESE OMBUDSMAN

ONDERZOEK OP EIGEN INITIATIEF EN MELDING BIJ STRAFBARE FEITEN
 
(statuut van de Europese Ombudsman) 
 
Artikel 3,lid1; onderzoek op eigen initiatief door europese ombudsman. 

 Artikel 4,lid2; Indien de europese ombudsman in het kader van een onderzoek kennis heeft 
genomen van feiten die zijnsinziens onder het strafrecht vallen,brengt hij de 
instellingen,organen of diensten die belast zijn met  onderzoek van strafbare feiten hiervan 
onverwijld op de hoogte.

(statuut Europese Ambtenaren)
 
Bovendien zij erop gewezen dat volgens Artikel 22a van het Statuut van de ambtenaren alle 
ambtenaren van de Europese instellingen,met inbegrip van het personeel van de 
Ombudsman,gehouden zijn hun meerderen of OLAF in kennis te stellen van mogelijke 
strafbare feiten en / of illegale activiteiten waardoor de belangen van de Europese Unie 
worden geschaad. 



De  europese ombudsman die niet voldoet…
 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Artikel 195,lid2;
Het Europese Parlement kan daartoe een verzoek bij het Hof van Justitie starten om de 
europese ombudsman uit het ambt te ontheven worden verklaard,indien Hij niet meer aan de 
eisen voor de uitoefening van het ambt voldoet of Hij op ernstige wijze te kort is geschoten. 

EUROPESE COMMISSIE
 
Krachtens de verdragen ziet de Commissie van de Europese Gemeenschappen erop toe  dat 
het Gemeenschapsrecht op correcte wijze wordt toegepast.(door de ogen zien van haatzaaierij 
d.m.v. misinterpretaties van Verdragen,Statuten en regelgeving,dat de draak wordt gestoken 
met de uniewaarden).De Commissie beschikt over eigen bevoegdheden,(beroep wegens niet-
nakoming) om te trachten aan deze inbreuk een einde te stellen;in voorkomend geval kan de 
Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.De Commissie neemt,hetzij op grond van een klacht,hetzij op grond van 
vermoedens van inbreuken,die de Commissie ontdekt,de stappen die de Commissie nodig 
acht.Het gemeenschappelijke doel van de Europese Commissie en de Europese Unie zijn de 
“uniewaarden”,en niet het herstel van de hitleriaanse symbolen om de geesten van de jongere 
generatie van de toekomst te vergiftigen en de terugkeer naar de imperialistische barbarij van 
weleer.Uitzondering is dat Nazi-symbolen zijn toegestaan in geschiedenisboeken en in een 
museum,niet om te beledigen en kwetsen.De Europese Commissie neemt een verzoekschrift 
slechts in behandeling als alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.In Nederland betekent 
dit normaal procederen tot de Hoge Raad.De Europese commissie moet de mensenrechten 
niet  inzetten voor alleen eigen glorie,een commissie die de mensenrechten uitsluitend 
gebruiken ter verheerlijking van zichzelf en hun eigen elite.Gelet op de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties is afgekondigd;overwegende,dat deze verklaring ten doel heeft de 
Universele en daadwerkelijke erkenning en toepassing van de rechten die daarin zijn 
nedergelegd te verzekeren. 

In ogenschouw nemen mr. Barroso’s duidelijk en krachtig statement op het vlak van racisme 
en xenofobie in de Europese Unie.

[verwijs naar State of the Union  2010 en Universiteit Geneve 14-10-2010,toespraken 
Barroso.]

 Dat deze brief de aanzet is voor werkelijke onderhandelingen tastbare stappen vooruit op de 
thema’s  als een gedeelde toekomstvisie.



[Ik verzoek u vóór de eerste Maart tweeduizendentwaalf schriftelijk te reageren]
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• Kopie verzoekschrift/klacht dd, 3 oktober 2011 Europese Ombudsman inzake 
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